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TISKOVÁ ZPRÁVA       
 

 
Tuzemská LG má nového generálního ředitele 

 
Praha, 11. února 2013 – Tuzemskou pobočku LG Electronics CZ vede nově Chang Ho Kwon, který 

převzal funkci generálního ředitele začátkem letošního roku. Chang Ho Kwon ve funkci nahrazuje 

generálního ředitele Jong Sung Oha. Tuzemská pobočka LG tak i nadále zůstává pod vedením 

zahraničního CEO.  

 

„Mým hlavním cílem je zvýšit obrat a spokojenost zákazníků. Budou-li totiž zákazníci spokojení, budou se k 

nám vracet. Nabídneme-li specializovanou hodnotu, budou ochotni zaplatit něco navíc. Tím zajistíme správný 

vývoj obchodní činnosti naší společnosti,“ sdělil Chang Ho Kwon, nový generální ředitel LG Electronics CZ. 

 

Ve společnosti LG působí Chang Ho Kwon již od roku 1991. Pracovní zkušenosti získal díky působení ve 

vedení několika divizí LG ve čtyřech různých státech (v Koreji, Novém Jižním Walesu, USA a Singapuru). 

Byl například při zrodu první kampaně „Life’s Good“ v Austrálii, v Asii pak rozvíjel strategii regionálního 

obchodu s domácími spotřebiči LG.  

 

„Na výzvy, které mi nová pozice přinese, se skutečně těším. Tým, se kterým spolupracuji, se skládá z velmi 

kvalitních lidí a panuje v něm opravdové nadšení. To jsou ideální předpoklady pro budoucí úspěchy,“ uzavřel 

Kwon. 

 

Chang Ho Kwon vystudoval korejskou universitu Hanyang, obor mezinárodní obchod, a získal titul MBA na 

Thunderbird University v oboru globální management. Je ženatý a má dvě dcery ve věku 12 a 17 let. Jeho 

největším koníčkem je cestování a golf. Rád čte historické, filosofické a vědecké publikace.  
 
O LG Electronics CZ  
Firma LG je silnou korejskou společností, která se svojí více než 50letou tradicí patří mezi světové lídry a technologické inovátory ve 
spotřební elektronice, domácích spotřebičích a mobilních komunikacích. Regionální pobočka LG Electronics CZ patří na českém a 
slovenském trhu mezi přední hráče v prodeji spotřební elektroniky. Nabízené portfolio LG na českém trhu je rozděleno do pěti 
kategorií: Spotřební elektronika, Domácí spotřebiče, Klimatizační jednotky, Mobilní telefony a Informační technologie. Česká 
pobočka LG Electronics byla založena v roce 2003, o dva roky později přibyla kancelář v Bratislavě. Zaměstnává více než 120 
zaměstnanců, přičemž roční obrat se pohybuje v řádu miliard korun. V celé skupině LG pracuje více než 84 tisíc lidí, ve 112 
provozech, v 81 dceřiných společnostech na celém světě. Produkty společnosti LG zaručují vysokou kvalitu, inovativnost a osobitost. 
V roce 2012 získala společnost LG ocenění asociace EISA ve dvou kategoriích – Evropský SMART televizor LG 55LM960V a 
Nejúspěšnější evropský displej LG 55EM970V. LG se pravidelně účastní soutěží Red Dot Design Award (LG CINEMA 3D televizor 
LG LM9600, LG magický ovladač Magic Remote, LG Styler, lednice s mrazákem LG GB5240AVAZ), iF Design Award a Industrial 
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Design Excellence Award (IDEA). Navíc byla společnost LG v roce 2012 oceněna řadou ocenění od nezávislého časopisu dTest (LG 
BH7420P a BH6320C, Smart TV LG 42LS570S, blu-ray přehrávač LG BP620). 
 

V případě zájmu o technické specifikace nebo zájmu o výpůjčky produktů kontaktujte, prosím, naši novou PR agenturu 
Native PR: Tereza Ďoubalová, T: (+420) 773 557 227,  tereza.doubalova@nativepr.cz 
 
Chcete-li znát trendy v oblasti spotřební elektroniky, analýzy a komentáře, neváhejte kontaktovat, prosím, tiskového 
mluvčího LG Electronics CZ: Martin Malý, T.: +420 234 094 663, M.: +420 731 471 724, E.: martin.maly@lge.com 


